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Nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele nadziei, 

budzą refleksje i rodzą plany na Nowy Rok.
Niech ten szczególny czas będzie okazją 

do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, 
a Nowy Rok 2015 by stał się czasem 

spełnionych marzeń i dał siłę 
do mierzenia się z codziennością. 

Życzymy Wam i Waszym Rodzinom 
wiele rodzinnego ciepła, radości, 

wszystkiego co dobre; 
zdrowia, szczęścia, pomyślności.

W imieniu Zarządu
Prezes Robert Helak

Zapraszamy na spotkanie noworoczne!24 stycznia 2015 r.
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Benefis Baśki O., 
czyli Stan Młodości Stabilnej 

 Pod tym hasłem odbył się 
25 października 2014 benefis 45-lecia 
pracy i wolontariatu Barbary Ostro-
róg w LZN. Przez 45 lat była tu polo-
nistką, kierowniczką zajęć pozalek-
cyjnych,wice- i dyrektorem, wreszcie 
inicjatorką i współzałożycielką Stowa-
rzyszenia .. Od 2006 roku pełni funk-
cję wiceprezes Stowarzyszenia Absol-
wentów, Nauczycieli i Sympatyków 
LZN.
  Przygotowywana w ścisłej 
tajemnicy przed Benefisantką uro-
czystość  zgromadziła około 50 osób 
z Baśką związanych  sentymentem, 
przyjaźnią lub współpracą: absol-
wenci z różnych roczników, koleżan-
ki i koledzy z grona pedagogicznego, 
współpracownicy ze Stowarzyszenia, 
wreszcie córka i wnuczka, które przy-
były z Paryża.
Spotkanie wypełniły laudacje, wspo-
mnienia, dobre życzenia, serdeczności, 
prezentacje multimedialne,  śmiech 
i łzy. Świetne poczucie humoru pro-
wadzącego Janusza Granka pozwoliło 
zebranym unosić się ze śmiechem 
na fali wzruszeń .
 Uroczystość odbyła się w go-
ścinnych progach Klubu Creator przy 
ul. Szybowcowej we Wrocławiu, 
gdzie po części oficjalnej balowano do 
późnych godzin nocnych w wielopo-
koleniowej grupie życzliwych sobie 
i światu ludzi.

Pointa: W kalendarzu obchodzonych 
świąt mamy wszystko – poza świę-
tem dziękczynienia. Nie dziękujemy, 
nie zawdzięczamy nic nikomu, nie 
okazujemy ani podziwu, ani zaintere-
sowania. Korzystamy bezrefleksyjnie 
z zasobów bezinteresowności, praco-
witości i kreatywności ludzi obok nas. 
Ba, niejednokrotnie mamy im za złe, 
że SĄ AŻ TAK…
Benefis Baśki O.  był jakby „pod prąd” 
naszej obojętności i wręcz niechęci 
wobec ludzi, przy których wypadamy 
blado, a przecież możemy się od nich 
uczyć. 
Basiu, dziękujemy Ci! 

Komitet organizacyjny benefisu skła-
da ekstra-podziękowania wszystkim 
uczestnikom uroczystości za docho-
wanie tajemnicy, wspólne „intrygo-
wanie” a nade wszystko za obecność.
Specjalne podziękowania dla Pani 
Dyrektor LZN Jolanty Mazurkiewicz-
-Kaczyńskiej  za współpracę i piękną 
laudację. 

Teresa Kasztelaniec-Jaworska
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Po 40 latach

Jeszcze nam się chce! 
- Wiesiek, gdzie ty jesteś? 
- W Wilnie, a co?
-Przecież dzisiaj jest nasz zjazd!!
- Upss  ……zapomniałem !
- No Stary, później Ci wszystko opiszę 
jak było, bo właśnie zaczynamy nasze 
spotkanie. 

  
Wiesiek (zdjęcie z 1969 roku, kiedy roz-
poczęliśmy naukę w LZN),

…….
- Stary szkoda, że nie przyjechaliście z 
Anią. Wszyscy czekaliśmy na Was, a 
Ty zapomniałeś.  Wpłaciłeś kasę i za-
pomniałeś o kolejnym naszym spo-
tkaniu. To było kolejne zaplanowane 
w cyklu pięcioletnim spotkanie naszej  
klasy po ukończeniu szkoły (początek 
1969r., matura 1974 roku). Imprezy te 
przypominają nam szkolny czas i po-
zwalają się bawić przy wspomnie-
niach. Bawimy się w różnych miej-
scach, choć ten i poprzedni spędziliśmy 
w znanym Tobie Hotelu Jasek.
Jak  pamiętasz było nas wszystkich 44, 
a może więcej? 
No i oczywiście „Baśka” ( w 1969r.)

Tym razem przyjechało nas 24, kilku z 
żonami,  ale bez Ciebie!! Choć miałeś 
przyjechać. Niestety kilku  naszych 
kolegów już nigdy nie przyjedzie. 
Ciężko było się zmobilizować by do-
prowadzić do tego spotkania. Małymi 
krokami jak wiesz, organizatorzy krok 
po kroku dopięli swego i się zaczęło 
nasze trzydniowe świętowanie. 
Od przywitania, wręczeniu kwiatów 
„Baśce” ( tu jestem z „Baśką” – naszą 
ukochaną wychowawczynią i polo-
nistką) rozpoczęliśmy spotkanie, które 
trwało do trzeciej nad ranem. 
Zrobiliśmy również wspólne zdjęcie 
tych, którzy się pojawili i mam nadzie-
ję, że rozpoznajesz wśród nas wielu 
swoich kolegów. Trochę przybyło tu i 
tam, włos już nie taki, nawet czasem 
go brak, ale twarze te same, a powiem 
Ci wariactwa w głowach absolut-
nie porównywalne do tych z czasów 
szkolnych.

 Niestety Ula gdzieś się zapodziała, 
taki był szum i gwar prawie jak w 
szkole na lekcjach.   
A pamiętasz? Tak  wyglądaliśmy po 
maturze  na naszym tablo w 1974r.
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Następnego dnia poszliśmy całą gru-
pą zobaczyć Panoramę Racławicką. 
Stary, to trzeba koniecznie zobaczyć. 
Tyle metrów płótna tak pięknie zago-
spodarowanego, znane z lekcji histo-
rii postacie i ta cała scenografia robią 
zawsze piorunujące wrażenie. Kiedy 
chodziliśmy do szkoły była ona  tro-
chę politycznie niewygodna, a bu-
dynek, jego projekt i budowa miały 
wiele przeszkód do pokonania. Jednak 
warto było czekać na otwarcie.  Wi-
działem kilka różnych panoram, np. w 
Kanadzie, Niemczech, ale ta to ciągle 
dla mnie mistrzostwo! Mówię Ci Su-
per. Każdy powinien choć raz ją zoba-
czyć. Ja zrobiłem to kilka razy i ciągle 
odkrywam na nowo, do tego świetny  
lektor – opowieść o Racławicach czyta 
Daniel Olbrychski (pamiętasz go 
z Hamleta w Warszawie). Polecam.
Później ruszyliśmy na miasto na 
piwo do Spiża. Spacer do Rynku przy 
pięknej pogodzie w znajomej grupie 
kolejny raz przypomniał nam naszą 
wycieczkę do Warszawy. Pamiętasz 
wygraliśmy ją w  konkursie szkolnym 
na wystrój klasy. 

 Wieczorem przy grillu ustalili-
śmy, że następne spotkanie odbędzie 
się za dwa lata w 2016r., z okazji sie-
demdziesięciolecia naszej szkoły. Pa-
miętaj byś tym razem nie zapomniał 
i zawiadom kolegów z naszej klasy i ze 
szkoły o tej uroczystości. Więcej szcze-
gółów na ten temat w następnym li-
ście, kiedy już dowiem się o szczegó-
łach tego zdarzenia. 

Cześć
Janusz Granek ( 1969r.)

70 lat 
Lotniczych Zakładów 
Naukowych
 Zarząd Stowarzyszenia w po-
rozumieniu z Dyrekcją szkoły infor-
muje, że uroczystości 70-lecia LZN od-
będą się 8 października 2016 roku.
 Prosimy Absolwentów - wszyst-
kich typów szkół - o przesyłanie do 
Stowarzyszenia - adresów pocztowych, 
mailowych, telefonów - własnych i kole-
gów, aby w stosownym czasie otrzymać 
informacje.
 W związku z opracowywanym 
wydawnictwem prosimy absolwentów: 
pilotów, mechaników lot., artystów, 
plastyków, lekarzy, alpinistów, księży, 
naukowców, żołnierzy, czyli innych 
profesji niż uzyskane w szkole o prze-
syłanie autobiografii, zdjęć, pamiątek, 
gadżetów. Tych ostatnich - do Izby Hi-
storii.
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Piknik Lotniczy w Szymanowie

30 sierpnia br. reprezentowaliśmy 
Stowarzyuszenie i LZN na Pikniku Lot-
niczym w Szymanowie. Była to okazja 
do licznych spotkań i rozmów z absol-
wentami, przyszłymi kandydatami 
zainteresowanymi kierunkami kształ-
cenia w naszej szkole i gośćmi pikniku. 
Podziwialiśmy pokazy akrobacji ze-
społowej na samolotach PZL-130 Or-
lik, przeloty Cesny 150, działania grupy 
antyterrorystycznej, zrzuty skoczków 
z samolotu Cesna-2016 z wysokosci 
4ooo metrów i wiele innych atrakcji. 
Coroczny udzial w Pikniku Lotniczym 
to nawiązanie do tradycji lotniczych 
szkoły, a także potwierdzenie stałej 
współpracy z Aeroklubem w Szyma-
nowie. 

Piknik w LZN „Integrujmy się”

 Pod tym hasłem po raz kolejny 
odbył się piknik na terenie szkoły, któ-
rego byliśmy współorganizatorami. 
Zwiedzający przeglądali nasze książki 
o historii LZN, biuletyny i zabrali ze 
sobą materiały reklamowe Stowarzy-
szenia i szkoły. 
 Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się wystawa fotografii Joanny 
Zielińskiej pod tytułem „LZN - Psie 
Pole - Wrocław - dawnej i dziś”. Zwie-
dzający odkrywali na nowo ciekawe 
miejsca w zaułkach ulic Psiego Pola 
i dzielili się wspomnieniami.
Dzieciom i dorosłym smakowały rzeź-

bione jabłka i jarzyny, podziwiano 
piękne koralikowe bransolety, wisior-
ki i kolczyki. 
 Furorę robiłby dynie, a zwłasz-
cza dżemy, podobnie jak wypieczone 
przez Seniorki ciasta, podawane wraz 
z pachnącą kawą. Powszechne zain-
teresowanie budził szybowiec z Aero-
klubu Wrocławskiego z Szymanowa. 
Wszelkich odpowiedzi udzielali człon-
kowie klubu - absolwenci LZN.

 Na scenie ustawionej na pla-
cu przed głównym budynkiem szkoły 
oprócz zespołów artystycznych z Gim-
nazjum nr 2 i SP 98 wrocławscy Se-
niorzy recytowali utwory poetyckie, 
śpiewali piosenki, zachęcając publicz-
ność do wspólnej zabawy. 
Młodzież bawiła się w rytm melodii 
zespołu 4LOVE, a starsi przy muzyce 
zespołu UElektroGórale. Każdy znalazł 
coś dla siebie.
 Pikniki w LZN gromadzą coraz 
większą liczbę mieszkańców Psiego 
Pola, a także Absolwentów.
 Zapraszamy za rok!
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Z życia szkoły...
 1 września już za nami, tak jak 
informowaliśmy w Biuletynie 22, ru-
szyły w szkole nowe klasy - technik 
mechanik lotniczy, technik logistyk 
klasa z innowacją pedagogiczną Służ-
ba w Wojsku, który to kierunek cieszył 
się wyjątkowym zainteresowaniem. I 
w ten sposób do szkoły weszły mun-
dury. Uczniowie w mundurach wzbu-
dzają powszechne zainteresowanie, 
także mieszkańców Psiego Pola. 
Ponadto kontynuujemy naukę na kie-
runkach mechatronicznym i mecha-
nicznym, eksploatacji portów i termi-
nali oraz w szkole zawodowej.

Praktyki zagraniczne  
 To nowum w szkole. Dzięki 
staraniom szkoły, współpracy ze Sto-
warzyszeniem oraz projektowi pana 
Marka Prokopowicza uczniowie klas 
trzecich - technik mechatronik i tech-
nik eksploatacji portów i terminali - 
odbywają miesięczne praktyki zawo-
dowe za granicą - w Berlinie i Bolonii.
Celem praktyk było nie tylko pod-
niesienie kompetencji zawodowych 
uczniów, ale także umiejętności języ-
kowych, komunikacyjnych oraz zapo-
znanie się z realiami pracy za granicą i 
kultury danego narodu. 
Więcej na ten temat w następnym 
numerze.

Radosna Parada 
 Z okazji Dnia Niepodleglości  
już kolejny raz szkoła uczestniczyła  

w marszu z okazji tego święta. 
Uczniowie wraz z nauczycielami wzię-
li udział w uroczystościach na Rynku 
wrocławskim i wraz z młodzieżą z in-
nych szkół przemaszerowali ulicami 
miasta, oddając cześć tym, którzy wal-
czyli o wolną Polskę. 

Zajęcia w Zakładzie Inżynierii 
Lotniczej
 Jak już pisaliśmy po bardzo 
długiej przerwie do szkoły wróciła 
klasa samolotowa - technik mecha-
nik lotniczy. Możemy tylko żałować, 
że dostaliśmy zgodę na utworzenie 
1/2 oddziału, ale to juz jakiś początek. 
Dzięki uprzejmości pracowników Po-
litechniki Wrocławskiej oraz władz 
wrocławskiego lotniska grupa tech-
nik mechanik lotniczy, miała zajęcia 
(m. in. lekcje z konstrukcji mechanicz-
nych) w bazie dydaktycznej Zakładu 
Inżynierii Lotniczej Politechniki Wro-
cławskiej przy ul. Braci Gierymskich 
164 we Wrocławiu.
Zajęcia wspólnie ze mną prowadzili 
dwaj pracownicy dydaktyczni w/w 
Zakładu, p. Adam Jaroszewicz i p. Wła-
dysław Krupa.
Uczniowie mieli do dyspozycji trzy 
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samoloty: An 2 - wersja pasażerska, 
myśliwiec MiG 29 i myśliwsko-bom-
bowy Su 22. Mogli też zapoznać się 
z budową i przeznaczeniem poszcze-
gólnych samolotów oraz zasadami 
i rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 
Młodzież miała swobodny dostęp do 
wszystkich trzech maszyn, kompletnie 
wyposażonych, mogli wejść także do 
kabiny pilotów samolotu An 2.
Uczniowie zapoznali się z szeregiem 
zespołów i elementów, z których skła-
da się samolot (kadłub, elementy no-
śne - skrzydła, usterzenie wysokości i 
kierunku, podwozie, kabina pilotów, 
wyposażenie kabiny pilotów wraz z 

mechanizmami sterowania samolo-
tem i pracą silnika, przedział pasażer-
ski, silnik tłokowy i odrzutowy, osprzęt 
silnika, układy sterowania samolo-
tem, energetyczne źródła zasilania 
samolotu, układy rozruchowe, zabez-
pieczenia konstrukcyjne stosowane 
w budowie statków powietrznych, 
materiały konstrukcyjne i inne istotne 

podzespoły). Mieli możliwość wejścia 
przez luk przeglądowo-remontowy do 
komory silnika Su 22 oraz zajrzenia do 
innych ważnych miejsc kontrolnych 
rozmieszczonych na kadłubie samolo-
tów.
Po zajęciach lekcyjnych, mogliśmy po-
zostać jeszcze na terenie bazy i konty-
nuować zainteresowania lotnictwem 
w ramach koła entuzjastów lotnictwa.
 Drugie zajęcia lotnicy mieli 
na wroclawskim lotnisku, tam mo-

gli zapoznać się ze strukturą lotniska, 
obsługą naziemną, pracą w hanga-
rach, ale także przyjrzeli się straży po-
żarnej stacjonującej w pobliżu pasów 
startowych oraz z częscią logistyczną 
lotniska - transportem towaru, rozła-
dunkiem i załadunkiem samolotów. 
To działka firmy WRO-Lot. Jest ona 
agentem handlingowym działającym 
w Porcie Lotniczym we Wrocławiu od 
roku 1995 i prowadzącym działalność 
gospodarczą w zakresie obsługi na-
ziemnej samolotów, pasażerów i ich 
bagażu.

Wacław Osękowski
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Spotkanie Noworoczne
24 stycznia 2015 /sobota/
 Organizowane od kilku lat 
spotkania noworoczne potwierdzają 
potrzebę integracji środowiska absol-
wentów, nauczycieli, sympatyków, 
Stowarzyszenia i LZN. 
Spotkanie Noworoczne odbędzie 
się 24 stycznia 2015 roku od godziny 
15.00 w Sali Bankietowej „Podano” 
/dawna stołówka/ w Lotniczych Za-
kładach Naukowych.
Dojazd autobusami 131 i N pod szkołę. 
Koszt uczestnictwa 90 zł od osoby. 
Wpłaty należy dokonać do 15 stycz-
nia 2015 r. na konto Stowarzyszenia 
– KONTO: 32 1020 5226 0000 6702 
0230 3782 /z dopiskiem spotkanie 
noworoczne/ lub bezpośrednio w sie-
dzibie Stowarzyszenia w każdą środę 
i czwartek 10.00 – 14.00. Zapraszamy 
członków Stowarzyszenia, absolwen-
tów, nauczycieli, sympatyków z rodzi-
nami i przyjaciółmi do wzięcia udziału 
w imprezie. Jest to także dobry czas 
i miejsce na spotkania klasowe, uro-
dziny, jubileusze, imieniny itp. 
W programie liczne konkursy, prezen-
tacje, wspólne śpiewanie i dobra za-
bawa. 

Podziękowanie za 1% 
 Szanowni Absolwenci, Kole-
żanki, Koledzy, Sympatycy Stowarzy-
szenia oraz Przyjaciele z Rodzinami!
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy przekazali 
na cele statutowe Stowarzyszenia 1% 
podatku za rok 2013.
Środki te wykorzystujemy na nagrody 
dla wyróżniających się uczniów, biu-
letyny, okolicznościowe wydawnic-
twa, a obecnie przygotowujemy ma-
teriały i dokumentację do Sali, Historii 
i Tradycji szkoły.
Zwracamy się z prośbą o wsparcie na-
szych działań i przekazywanie w mia-
rę swoich możliwości środków finan-
sowych.

Zarząd

DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 Dziękujemy tym członkom, którzy systematycznie opłacają składki.
 Jesteśmy organizacją non profit, składki i ewentualne darowizny są jedynymi środkami 
 pozwalającymi na rytmiczne funkcjonowanie Stowarzyszenia.
 Prosimy zatem o dokonanie wpłat, składek zaległych i bieżących.                   Zarząd                    


